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Huidige oplossing 

Heeft u energie nodig op locaties zonder (voldoende) netaansluitingen? Een mogelijke oplossing is 

een benzine of dieselaggregaat. Een dergelijke oplossing heeft een echter aantal nadelen. Het zorgt 

voor stank, geluidsoverlast en gezondheidsrisico’s in de directe omgeving. Het is slecht is voor milieu 

en klimaat vanwege uitstoot van fijnstof, CO2, NOx en andere schadelijke stoffen. Daarbij is een 

conventioneel aggregaat vaak niet kostenefficiënt.  

45 kVA Zon-aggregaat 
Onze 45 kVA Zon-Aggregaat is een 1 op 1 vervanger voor een conventionele diesel aggregaat. De 45 

kVA Zon-Aggregaat bestaat uit een aanhangwagen welke door een gemiddelde bestelauto kan 

worden verplaatst. In de 45 kVA Zon-Aggregaat zitten 2 aggregaten: de primaire aggregaat, welke 

werkt op basis van zonne-energie en batterijcapaciteit. Hierdoor kan er zonder uitstoot, brandstof of 

stank energie op locatie worden gebruikt. Daarnaast zit er een back-up aggregaat in de 

aanhangwagen welke in nood kan worden gebruikt. Hierdoor bent u er van verzekerd dat er altijd 

energie voorhanden is. 

De 45 kVA Zon-aggregaat levert voldoende energie om een ketenpark, groot materieel of een 

tijdelijke aansluiting te vormen (3x 80A). 

• Duurzaam 
De zonnepanelen en batterijen zorgen voor een geheel duurzame energie productie op locatie. Zo 

kunt u zonder CO2 of stikstof uitstoot uw bouwplaats van energie voorzien. Hierdoor wordt de kans 

op een aanbesteding en tender sterk vergroot. Besparing: 845 kg Co2 en 1363 gram stikstof per week. 

• Betaalbaar 
Met onze duurzame aggregaten bent u voor een vergelijkbare prijs operationeel. Gemiddeld 

bespaard onze 45 kVA zon-aggregaat €416,- brandstof per week. Door het energierapport achteraf 

heeft u daarnaast inzicht in grotere besparingen. Als er bijvoorbeeld een kleinere aansluiting mogelijk 

blijkt. 

• Gebruiksvriendelijk 
Doordat de Zon-Aggregaat geen brandstof of onderhoud nodig heeft is er minder omkijken naar. 

Daarnaast hebben omwonende of medewerkers geen overlast van de geluids- of stankoverlast. 

Specificaties  
• 45kVA: 1x 400V 63A & 1x 230V 16A 

• 57,6 kWh batterijcapaciteit 

• 5280 Wattpiek zonne-energie 

• Afmetingen: 8,5m x 3,9m x 2,9m (LxbxH) 

• Totaal gewicht: 3500 kg 

• Back-up aggregaat: 400V / 50 kVA Stage V op 100% HVO biodiesel, slaat automatisch af en 

start automatisch op. Wordt gebruikt om de batterijen vol te laden (max. 2 uur laadtijd) 
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Werking 
Onze zon-aggregaten zijn ontworpen om conventionele diesel aggregaten 1 op 1 te vervangen. 

Hiervoor hebben wij bepaalde technische keuzes gemaakt waar u, als klant, in principe nooit wat van 

hoeft te merken. Mocht u nu wel geïnteresseerd zijn in de technische aspecten, lees dan graag 

verder. 

 

 

 
 

Onze zon-aggregaten bestaan eigenlijk uit 2 ingebouwde aggregaten: de primaire aggregaat bestaat 

uit: De zonnepanelen, accu’s en de omvormers. Deze aggregaat werkt helemaal zonder uitstoot, 

geluid of brandstof verbruik. Daarnaast zit er in de zon-aggregaat een back-up aggregaat die op GTL 

(schone diesel) werkt. Deze aggregaat zit er puur in voor het geval van nood (storing, plots enorm 

meer verbruik, o.i.d.). De 2 aggregaten werken zelf samen dus u hoeft hier nooit naar om te kijken. 

De back-up aggregaat kan worden gebruikt om de accu’s op te laden of om de eind gebruiker direct 

van energie te voorzien. Alle capaciteit die niet direct wordt afgenomen wordt gebruikt om de accu’s 

te laden. Onze back-up aggregaat wordt dus altijd volledig belast. Hierdoor heeft onze HVO 

aggregaat een veel hoger rendement als een aggregaat die niet volledig wordt gebruikt. Daarnaast 

voldoen onze aggregaten aan de nieuwste emissie normen (Stage 5 / Euro 6 in de 45 kVA zon-

aggregaat).  
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Prijzen 
• Gemiddeld €416,- brandstofbesparing per week. 

• Verhuurprijzen: 

o Vanaf 1 dag: €365,- incl. brandstof, verzekering en ingebruikname, excl. BTW p.w. 

o Vanaf 1 week: €1400,- incl. brandstof, verzekering en ingebruikname, excl. BTW p.w. 

o Vanaf 3 weken: €1050,-incl. brandstof, verzekering en ingebruikname, excl. BTW p.w. 

o Vanaf 10 weken: €795,- incl. brandstof, verzekering en ingebruikname, excl BTW p.w. 

Volta Energy 
Volta Energy is een enthousiaste startup die een bijdrage wil leveren aan de energietransitie. Huidige 

mobiele energie oplossingen, in de vorm van aggregaten, zijn niet van deze tijd: Ze leveren energie, 

maar zijn duur, maken veel lawaai en stoten vervuilende uitlaatgassen uit. Als het gaat om 

brandstofaggregaten komt er steeds meer weerstand vanuit de markt én gemeentes. Zo geeft de 

gemeente Amsterdam geen vergunningen meer wanneer er gebruik wordt gemaakt van 

brandstofaggregaten en vele andere gemeentes zullen volgen.   

Een vaste prijs vooraf, geen stank, geen geluidsoverlast en geen uitstoot van vervuilende 

uitlaatgassen. De schone aggregaten van Volta Energy zijn goed voor het milieu. We leveren een 

alles-in-een pakket. Wij bieden de zekerheid van een conventioneel aggregaat, maar zonder de 

nadelen ervan. Zodat u direct kan profiteren van de groene voordelen. 

Volta Energy levert schone off-grid energieoplossingen:  duurzaam, betaalbaar en 

gebruiksvriendelijk. 

Wij zouden graag met u voor een duurzamere toekomst willen gaan! 
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